
  

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu Inicjatyw Lokalnych                                                           
„Kultura lokalna – aktywacja 2017” 

 
KARTA OCENY 

TYTUŁ PROJEKTU:………………………………………………………............................................................... 

WNIOSKODAWCA:........................................................................................................................ 

LP. KRYTERIA OCENY Punktacja Ocena 

1 Zgodność projektu z celami oraz założeniami konkursu TAK- 1 pkt 

NIE-  0 pkt 

 

2 Zgodność projektu z wynikami diagnozy potrzeb 
kulturalnych Mieszkańców Gminy Tarnów Opolski 

TAK- 1 pkt 

NIE-  0 pkt 

 

3 Jakość i rzetelność wypełnienia wniosku konkursowego 0-2 pkt  

4 Innowacyjność (projekty nowatorskie, w których 
zastosowano oryginalne metody i narzędzia 
dydaktyczne, odkrywcze formy przekazywania wiedzy, 
doświadczeń i umiejętności w zakresie edukacji 
kulturalnej). 

0-5 pkt 

 

 

5 Zadanie wpływa na odkrywanie talentów, pobudzanie 
mieszkańców do aktywności, wspiera działania 
obywatelskie, angażuje  środowiska dotąd mało 
aktywne, a mające duży potencjał kulturotwórczy, 
niweluje bariery, postawy wycofania i wykluczenie 
społeczne. 

0-5 pkt  

6 Trwałość projektu (kontynuacja projektu po jego 
zakończeniu, szansa na dalszą współpracę z Ośrodkiem). 

0-2 pkt  

7 Zaspokojenie potrzeb lokalnych 0-5 pkt  

8 Współpraca miejscowości przy realizacji inicjatywy 
(integracja pomiędzy miejscowościami  mieszkańcami 
kilku miejscowościami) 

0-2 pkt 
Jedna miejscowość                 -  
0pkt 
Dwie do trzech miejscowości- 
1pkt 
Pow. trzech miejscowości      - 
2pkt 

 

9 Liczba odbiorców (ilość odbiorców, preferowane będą 
wnioski obejmujące grupy preferowane tj. młodzież oraz 
osoby wykluczone) 

0-5 pkt  

10 Wykorzystanie zasobów lokalnych (ludzie, przestrzeń i 
infrastruktura publiczna, dziedzictwo, preferowane 
będą wnioski wykorzystujące infrastrukturę świetlic 
gminnych). 

0-5 pkt  

PODSUMOWANIE 0- 33 pkt  

 

 Uwagi:............................................................................................................................. ............
..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 



  

Imię i nazwisko oceniającego*:.................................................................................................... 
 
Niniejszym oświadczam, że: 

 Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu Inicjatyw Lokalnych „Kultura lokalna – 
aktywacja 2017”  

 Nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.  
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie Organizatora Konkursu i wycofania się z oceny danego projektu 
inicjatyw. 

 Zobowiązuje się do wypełnienia moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, 
zgodnie z posiadaną wiedzą. 

 
....................................     ........................................... 
           Data*        Czytelny podpis* 
 
W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wykluczeniu 
 z oceny niniejszego projektu inicjatyw. 

 
....................................     ........................................... 
           Data*        Czytelny podpis* 
 
 
*Nie wpisanie imienia, nazwiska, daty i czytelnego podpisu skutkuje unieważnieniem karty 

oceny. 
 
 

 


